KUPNÍ SMLOUVA
1. Strany smlouvy
a)

(dále jen „smlouva“)

....................................................
sídlem/bytem ........................................
IČ/RČ .....................................................
(dále jen „prodávající“)

b)

.....................................................
sídlem/bytem .........................................
IČ/RČ .......................................................
(dále jen „kupující“)

2. Předmět smlouvy
Motorové vozidlo tovární značky ...................., SPZ ................., VIN ........................., jehož jediným a výlučným
vlastníkem je prodávající (dále jen „předmět smlouvy“). Předmět smlouvy, jeho součásti a příslušenství a jeho
technický stav a závady je podrobně specifikován v „Protokolu o technickém stavu“, který je nedílnou součástí
této smlouvy. Kupující podpisem této smlouvy prohlašuje, že si předmět smlouvy před podpisem této smlouvy
řádně prohlédl a důkladně vyzkoušel a že jeho skutečný stav odpovídá příloze této smlouvy. Prodávající
podpisem této smlouvy prohlašuje, že na předmětu smlouvy neváznou žádná práva třetích osob.
3. Obsah smlouvy
Touto smlouvou prodávající odevzdává (prodává) předmět smlouvy se všemi součástmi, příslušenstvím a
doklady za dohodnutou kupní cenu (čl. 4 této smlouvy) kupujícímu a převádí na něho vlastnické právo k
předmětu smlouvy a kupující jej do svého výlučného vlastnictví za uvedenou cenu přebírá (kupuje).
4. Kupní cena
Dohodou určená kupní cena předmětu smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím činí ................ Kč
(slovy ........................... korun českých). Celá kupní cena předmětu smlouvy byla kupujícím zaplacena
prodávajícímu v hotovosti při uzavření (podpisu) této smlouvy, což prodávající stvrzuje svým podpisem této
smlouvy.
5. Odevzdání a převzetí předmětu smlouvy
Prodávající odevzdal předmět smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím kupujícímu a tento jej převzal při
podpisu této smlouvy, což kupující stvrzuje svým podpisem této smlouvy. Okamžikem převzetí přechází na
kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm. Spolu s předmětem smlouvy předal
prodávající kupujícímu i veškeré doklady k němu.
6. Převod předmětu smlouvy
Prodávající i kupující se zavazují ihned po uzavření (podpisu) této smlouvy společně osobně na předepsaném
formuláři požádat příslušný úřad o zápis změny vlastníka předmětu smlouvy dle této smlouvy do registru.
7. Závěrečná ustanovení
a)
b)
c)
d)

Veškeré případné změny a doplňky této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží prodávající i
kupující a jeden je určen pro potřeby zápisu změny vlastníka předmětu smlouvy do registru.
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů České
republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Prodávající ani kupující si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření této
smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost, a prohlašují, že jejich omylu prostá vůle je v souladu s
písemným jazykovým projevem této smlouvy, kterou na důkaz toho svobodně a vážně podepisují.

V ……................…………… dne ………………201....

Prodávající: ................................................

Kupující: ................................................

